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Åners HyøENSAflLrNc pÅ xrtmneslNDEN

I rnai 1999

Åreis samling for de norske rosene ble ovholdt på Homresonden 1. ly'toi i forbindelse med Sørlandets
Hurehundklubbs utstilling 2 moi. Halden wr denne grong ikke representert. Vi må tilstreb€ qt hygen,dunker og
haldenringen kon finne felles tid og sted for samlingen franover.
Visning ov hunderLørdog attermiddog
hunds anatovle.

startet ned uformell defilering

ov fremmøtte hygenhundar. Bjørn Roold tok

for

seg hver enkel

Defie mestr€t han sorn vanlig megret bra, dog med litt hjeip av Tharald.
Årsmøte.

Dei ble for første gang ovholdi et konstituerende årsmøte med hensikt å donne en felles hygrenring for hele landet.
Dette hor vert en prosess som hor pågått en del år, og hodda nå nådd et modningspunkt. Åsbjørn Bjelland ble volgt
til møteleder, med Jørn Svinsholf som refereni. Hons Bringsdol og frene Gjølslad ble valgt til å underskrive
protokollan.
Åsbjørn Bjelhnd orienterte oin de vedtok som vor fottet på de respektive ringenes årsmøter.
Det ble en del diskusjon omkring det praktiske med oppreitelse ov en telles landsdekkende ring. Til
logt frem et forslag til vedtak som det skulle stemmes skriftlig over.

s[rft

ble det

Forslaq Samlingen støtter etableringen av en felles landsdekkende hygenring med bakgrunn i de tidligere fottede
vedtak i de respektive ringene.
Av 22

stem eberettige, vor 16 for forslaget

og 6 stenrte blonkl. Dermed er

det

n6

eiablert en )rygenrir4

Volg.
Ommund Skaare

fra valgkomiteen la frem forslag til kandidater, og følgende personer ble volgt enstemmig:

Formonn:

Asbjørn Bjellond

Styremedlemer: JørnSvinsholt

ferje

Øigaren

Bjørn Linbodol
Bjørn Roold

Voromenn:

Tor Ola Svinsås
Kjell Rønning

Valgkoniie:

Hons Bringsdol
Per /rÅogne Rønning
Ommund Skoare

Pramiartdeling.
Def ble delt ut Premier fra åpen prwe t;l de som ikke vor

ircts

hygen.

til

stede på d. respektive ringerc,s årsmøler.

18.6,20'19
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Arsmøte,tggg

Årets hygen ble ikke uventet NDCH Prim til Per lÅagne Rønning. Noen meritter i sesongen 98/99: Utstilling: 3x
lvK,3 CERT,3 gonger BrR. Joktprøver: 4x1EP. Lttester for norske roser, (kun 1p unno NM ploss) Hunden er 100%
premiert på jokiprøver i sitt 3 år gamle hundeliv. Hyge ringe.n gralulerer.

llmdefolket inntar lrntem.n.
VertskoPet På Homresonden Conrping hodde riggei til utegrill for en rimelig kuvert pris. Noen sott ute og spist
mens ondre font det mast behagelig innendørs. Utover kvelden vor det innslag ov forskjellige kqrokter. Blqnd snnet
'amerikonsk ouksjon" på "verdens letvlste" Ourever, dyktig glennoført cy Kees Verkerk. (tidligere Nederlondsk
skøyteløper)
Hygenfolkets store øyeblikk var nok utdelingen av premiene fra /(esterskopet for Norske roser. Prins til Per
Ivlogne Rønning ble beste hund. Logkonkuffonsen gikk også til hygen, med "Prins" lil Per Magne Rønning, "Cindy"
Irene 6jølstad og "Flinken" til Alf Sporildnes på lqet. Grttulerer.

til

Utstillingcn 2 mai.
14 hyganhunder var pameldt

til utstillingen. Delte vor

nok noe i underkanf hvo vi hadde håpat på. BIR gikk til 'Eiro"
joktprøve
til Asbjørn Bjellond. BIÅl og beste
premiert ble 'Klong" til Johnny Wernes. Beste junior ble "Kqtsja" til
Steven Eriksen.

Til sluti.
Som nyvolgt formonn i hygenringen vil

jeg

tokke for tilliten og ønske alle hygeneiere et godt joktprøve år. Jeg vil på det sierkeste henstille til flesi nlulig å
delto pd prøver. Det er pd denne måten vi får dokumentert hundens joktegenskoper. Dette er serlig viktig for
avelsrådets videre orbeid.
Hygenringen vil i hovedsok bruke Horehunden som informasjons kanol. Hvis du hor stoff/bilder, send det
undertegnede så skal jeg sørge for af vi får det med i Harehunden samlei under et. F.ek "INFO FRÅ

HY6ENRIN6EN"
Asbjørn Bjellond

til

